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Donatie
Met uw donatie draagt u wezenlijk bij aan het welzijn van dier (en mens),
verstevigt u op een zeer essentiële manier het streven van het bestuur
om een positieve mentaliteitswijziging te stimuleren ten opzichte van
zowel dier als mens.
Uw gift is als zodanig een letterlijke en figuurlijke bijdrage
aan de doelstellingen en werkzaamheden van
de stichting Dierenpiramide.

Het huidige bestuur van de stichting Dierenpiramide wordt gevormd door:
Anne van Lith

voorzitter , dagelijks bestuur,
en fondsenwerving.

Marlies Alles

algemeen bestuurslid , oprichtster en
bestuurlid stichting animal sanctuary.

Mirella Veldman

algemeen bestuurslid.

Richard Boersma

secretaris en dagelijks bestuur.

Jeannette Cadee

bestuurslid stichting Vagabond Pets,
tevens oprichtster en bestuurslid van de
stichting Mr.Darcy , beschikt over het
Honden en Kattenbesluit.

Commissie van Aanbeveling
drs. Hans Lieven

dierenarts

Mw. Marijke Hartman psychosociaal threapeut en opleider
de Verwondering Drouwen
Dhr.Jeroen Keizer

juridisch adviseur Juridisch adviesbureau Noord

drs. Bram Bruyn

geoloog bij koninklijke Shell Nederland.

De medische verzorging van de dieren wordt verzorgd door:
DAP Onstwedde
Dierenartsen Abel Jan, Marieke en Aliedje bijgestaan door assistenten Corina,
Sharon en Marijke.
Verzorging van de paarden;
Ronald Klok hoefsmid
Roelof Raveling paardentandarts.
Het vrijwilligersteam van de stichting Dierenpiramide:
Tonnie Kohl

hoofd onderhoud, techniek en vernieuwing

Bernard

ondersteuning en medewerker paarden

Mark

technische ondersteuning en medewerker
algemeen.

Dhr. Klaas Boersma

extern adviseur algemene zaken.

Tjerkje van Walenburg hoofd huishoudelijke zaken en verzorging
dierenverblijven.

Tjerke van Walenburg

Verslag van Stichting Dierenpiramide
Voor donateurs en andere geïnteresseerden.
2015 is voor de stichting een druk, bewogen en positief jaar geweest, mede door
uw ommisbare steun, waarvoor onze hartelijke dank! De stichting heeft dieren
kunnen opvangen,en de jaarlijkse sterilisatie en castratie actie georganiseerd. Het
weiland bedoeld voor opvangproject “A Safe Haven” is, met hulp van het
Noorderpoort college, het V.I.P. (= vrijwilligers informatie punt) en de vrijwilligers
(met veel dank aan Tonnie Kohl, Tjerkje van Walenburg, Bernard, Mark en Klaas
Boersma) van de stichting gerevitaliseerd, zodat de opvangpaarden in alle rust
van hun leven kunnen genieten.
OPVANG
Op de valreep van het jaar heeft de stichting ponietje Davey opgevangen, een
klein ruintje van 3 jaar dat weg moest door een scheiding en er zo slecht aan toe
was dat verkoop geen optie bleek voor de eigenaars. Bij de dependance in
Zuidwolde is Fabian opgevangen, een paard dat het grootste gedeelte van zijn 27
jarige leven alleen in een wei heeft gestaan. De dependance vangt ook kippen,
schapen, geiten en katten op.
In samenwerking met de stichting Vagabond Pets ving de stichting Sem op, een
prachtige intelligente collie die in Polen totaal uitgehongerd, en onder de schurft,
in beslag is genomen. Daarnaast was er plaats voor Guusje, een nog jonge kater,
die zich moeilijk kan bewegen waarschijnlijk door een hersenbloeding: hij is zeer
levendig, en trekt zich eigenlijk niets aan van zijn beperking, wat soms tot
onhandige situaties leidt. Dit soort dieren vinden niet snel een nieuw baasje, en
dus mag hij blijven. Ook Jolly een 5 jarige gesteriliseerde poes werd opgenomen.
De eigenaar was erg kort: “Neem haar maar mee”. Konijntje Fleurtje moest weg ,
omdat ze niet geknuffeld wil worden: het arme diertje is zeer stressgevoelig en
angstig, en wordt nu voorzichtig benaderd.
Katertje Pimmetje werd opgevangen en hij moest worden opgeknapt, omdat zijn
ex eigenaar had nog nooit van ontwormen gehoord had. Pimmetje had chiardia en
moest aan de medicatie. Gelukkig herstelde hij vrij snel, en nu is er geen hapje
eten meer veilig voor hem!
SAMENWERKING.
Dankzij de hulp van stichting dierenopvangcentrum Groningen, kon een totaal
vereenzaamde gans verplaatst worden naar een vijver waar hij bij soortgenoten
werd gezet. De vrijwilligers van deze stichting reageerden onmiddellijk op ons
verzoek om hulp waarvoor onze hartelijke dank en waardering.
In samenwerking met stichting Vagabond Pets, stichting Animal Sanctuary en
stichting Dierenpiramide kon Dzjeki een ouder hondje met zindelijkheid problemen
definitief opgevangen worden bij de stichting Animal Sanctuary van Marlies Alles,
in Duitsland. Dzjeki heeft het prima naar de zin bij Marlies. Met manege
Stadskanaal is een principe afspraak gemaakt over de opvang van oude rij

ponies, wanneer ze iet meer voor lessen inzetbaar zijn.
Uiteraard zijn we ook erg blij dat dit jaar 2 dierenartspraktijken in de regio besloten
mee te werken aan de jaarlijkse sterilisatie en castratie actie bedoeld voor poezen
en katers van mensen met minimum inkomen.
AFSCHEID
Dit jaar moesten we afscheid nemen van herdertje Guus, die, na een
hersenbloeding, steeds slechter ging lopen en zijn eigen gewicht niet meer kon
dragen. We wilden geen lijdensweg en hebben ,samen met dierenarts Abel Jan,
besloten om hem in te laten slapen.
Ook opvangkonijntje Schattie had grote problemen. Na het noodzakelijk
verwijderen van wat tanden had dit diertje zo'n last van pusvorming in de mond
dat hij niet goed meer kon eten. Met dank aan dierenarts Hans Lieven.
BESTUUR.
Een ander afscheid geldt voor 2 bestuursleden: Theo klinkhamer en Ed
Spanjerberg. Uiteraard danken wij hen voor hun bijdrage, en wensen hen veel
succes in de toekomst.
Inmiddels hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen : Marlies
Alles: oprichtster van de stichting Animal Sanctuary en Jeannette Cadee
oprichtster van de stichting Mr. Darcy en bestuurslid van de stichting Vagabond
Pets.
Op de website www.dierenpiramide.nl kunt u alle informatie vinden. Leuk nieuwtje:
op zaterdag 23 januari zal de Telegraaf aandacht besteden aan de stichting in de
rubriek: Dierenvriend van de Week.
Als laatste onze hartelijk dank aan: de dierenartspraktijk Onstwedde voor hun
uitstekende medische zorg voor de stichting dieren, Roelof Raveling de
paardentandarts en Ronald Klok de hoefsmid, en Ankie Voerman die de website
van de stichting al een aantal jaren professioneel beheert.
Het stichting bestuur is dankt trouwe donateurs, en de organisaties die de
stichting Dierenpiramide gesteund hebben in 2015 voor hun vertrouwen.

Opvang verslag dépendance Zuidwolde (stichting Dierenpiramide)
Paarden
Niels
Ace
Fabian
Onkosten: voeding, dierenarts, ontworming paardentandarts en hoefsmid en
aanleggen extra omheiningen bedrading Fabian is 27 jaar en heeft erg lang alleen
gestaan, en heeft daarom moeite met zijn soortgenoten. Daarom is er een
systeem van bedrading en extra omheiningen gemaaakt, zodat hij toch niet echt
alleen staat, en wordt er met hem gewerkt (socialiserings training) om ervoor te
zorgen dat hij mettertijd, toch weer bij de andere paarden in de wei kan.
Geiten.
Zoals vele geiten heef ook opvanggeitje Nelleke last van artritus en wordt
behandeld met pijnstilling en fysiotherapie. Toen haar vriendje Daan overleed ,
had ze behoefte aan gezelschap en werd een geitje opgehaald uit een opvang in
Adorp, maar het diertje dit dier bleek ernstige darmproblemen te hebben en is
uiteindelijk overleden.
Op verzoek werden er twee kippen opgevangen die het goed doen in Zuidwolde.
Katten.
Opgevangen:
Teun, door ouderdom niet herplaatsbaar
Sjakie, Guus Dibbes en Lotje, deze dieren bleken zowel schimmel als leukose
onder de leden te hebben, maar door strikte scheiding en medische behandeling
genezen. Door deze geschiedenis zijn ze niet herplaatsbaar i.v.m. stress: dit zou
opnieuw de leukose kunnen triggeren.
Poes Lotte overleed in 2015: 18 jaar oud.
Mona werd opgevangen en heeft last van chronische verkoudheid. Joris is
geopereerd aan zijn rechtervoorpoot i.v.m. mankheid. Dan zijn er nog Bram en
Pim, die niet als tamme huiskatten door het leven gaan, en met rust gelaten willen
worden. Zij gaan gedragmatig wel vooruit , maar kunnen niet worden herplaatst.
Verder is Raisa opgevangen en zij was duidelijk ondervoed en tenslotte Nora, die
speciale voeding nodig heeft door darmproblematiek.
Het jaarlijkse kostenplaatje voor deze vorm van opvang ligt tussen de € 8000,- en
€ 10.000,- het gaat hierbij om: dierenartsonkosten, speciale voeding , speciaal
geprepareerde katten verblijven vervoersonkosten, en natuurlijk de regulieren
kosten.

Beleidsplan 2016.
Het beleidsplan concentreert zich op het professionaliseren en optimaliseren van
de zorg en opvang van de bij de stichting aanwezige dieren, en dit omvat een
breed vlak zoals het paardvriendelijk opvoeden (“beleren”) van de jonge pony
Davey, om zodoende een eventuele herplaatsing verantwoord te kunnen
realiseren, tot het reguliere onderhoud van het weiland (goed voor dier en milieu)
en het regelmatig onderhouden en verbeteren van de opvangruimten.
Ook zal dit jaar weer een castratie -sterilisatie actie worden georganiseerd zodat
mensen met een minimuminkomen hun kater of poes tegen een sterk
gereduceerde prijs kunnen laten helpen. Nevendoelstelling hierbij is, om meer
dierenartsen in de regio te stimuleren hieraan deel te nemen ter vergroting van de
actie radius, en dit zal tevens bijdragen aan de naamsbekendheid van de
stichting, zonder hierbij het hoofddoel , namelijk het terugbrengen van het enorme
kattenoverschot, uit het oog te verliezen.
Natuurlijk zal ook de verbreding en versteviging van de basis van de stichting
Dierenpiramide zowel maatschappelijk als financieel een belangrijk speerpunt zijn
en blijven. Naast het gebruik van de social media streeft het bestuur na ,om ook
via de regionale en landelijke media , aandacht te krijgen voor haar werk en
doelstellingen: zo heeft de Telegraaf eind januari een stukje geplaatst over het
werk de stichting Dierenpiramide, en wordt er momenteel door het bestuur
bekeken of het adverteren middels regionale radio en / of televisie haalbaar zou
kunnen zijn.
Steeds weer blijkt dat een mentaliteit verandering t.o.v. de omgang met dieren
veel aandacht behoeft: zo concludeerde een vrouw, die twee jonge geelwangschildpadjes had aangeschaft “omdat het zo leuk was voor de kinderen”, toen ze
dieren wegdeed omdat ze te groot werden en er niemand meer naar omkeek, dat
het eigenlijk de schuld was van de dierenwinkel , want die moest deze dieren niet
verkopen. En dan natuurlijk het intrieste verhaal van pony Davey, die volkomen
uitgehongerd en verwaarloosd werd vanwege een scheiding. Kortom : er is nog
veel werk te verzetten,
ook als het gaat om een mentaliteit verbetering, en het bestuur zal de door haar
opgebouwde kennis en ervaring van 23 jaar hiervoor met doorzettingsvermogen
en overtuiging inzetten!

E: info@reprorunner.nl I: www.reprorunner.nl
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Meede

Stadskanaal
drukwerk en kopie
zwart/wit en kleur
snelle levering
stickers
grootformaat
textielbedrukkingen
zeefdruk
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FOTO OPDRUK
OP:
MOK
PUZZEL
T-SHIRT
MUISMAT
PLACEMAT
MINI T-SHIRT
TAS
enz...

Eurostate 11 Tel 0599 - 650108
9501 DC Fax 0599 - 650908
Veenstraat 22A Tel 0599 - 651941
9502 EZ Fax 0599 - 651942

BOUW
TEKENINGEN
POSTERS
BEDRUKKING
OP
SPORTKLEDING
ALLES IN EIGEN
HUIS!
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 19.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur
www.dierencrematoriumstadskanaal.nl

Stichting Menodi
Graafseweg 274 (kamernummer 2.16)
6532 ZV Nijmegen
Tel: 085-8768698
(niet voor donateursadministratie)
E-mail: info 'at' menodi.nl

De donateursadministratie is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00u-12.30u en 13.00u-16.00u op:
0900-9006366 (eigen telefoonkosten)
Postadres:
Donateursadministratie Stichting Menodi
Postbus 6114
7503 GC Enschede

